
                 

 

 

                      

  

                                                                        Πύργος 30-03-20 
Συνάδελφοι  
 
Λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τη πανδημία του Κορωνοιού ο 
Σύλλογος μας είναι απαραίτητο να εφαρμόσει  μια ειδική διαδικασία σχετικά με την παραλαβή 
των συνταγών σας  για να αποφύγουμε όσο το δυνατόν τα προβλήματα . 
 
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδός σας στα γραφεία μιας και η κατάθεση θα 
γίνεται από την πόρτα ….. 
 
Είναι απαραίτητο να προσκομίσετε τις συνταγές ΕΟΠΥΥ την ημερομηνία που θα σας 
γνωστοποιηθεί και η οποία ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. 
 
Πρέπει να λάβουμε υπ όψη μας ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει πρόβλημα και με την 
μεταφορά των συνταγών στην Αθήνα από την στιγμή που και οι courier λειτουργούν με 
διαφορετικό καθεστώς λόγω της κρίσης 
 
Καλό θα είναι μαζί με τον ΕΟΠΥΥ  να καταθέσετε και τα υπόλοιπα ταμεία (Αναλώσιμα , 
ΤΥΠΕΤ, ΕΔΟΕΑΠ) προκειμένου να αποφευχθεί η συχνή προσέλευση σας στα γραφεία του 
Συλλόγου καθώς και η συχνή μετακίνησή σας. 
  
Για όλους τους παραπάνω λόγους θα σας επιστήσουμε την προσοχή σχετικά με τον τρόπο 
κατάθεσης των συνταγών ΕΟΠΥΥ.  
 
Οι φάκελοι με τις συνταγές σας θα είναι σφραγισμένοι με κολλημένη πάνω την 
ειδική ετικέτα που εκτυπώνεται από την ΚΜΕΣ και θα πρέπει να περιέχουν τα 
εξής 

  
1. ένα τιμολόγιο  

 
2. μια συγκεντρωτική κατάσταση 

 
3. ένα συνοδευτικό σημείωμα ΚΜΕΣ 
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πλέον τούτου θα έχετε άλλους δυο χάρτινους φακέλους  
 

Στον πρώτο φάκελο θα έχετε  
 
1. Ένα πρωτότυπο τιμολόγιο 

  
2. Μια συγκεντρωτική κατάσταση  

 
3. Ένα συνοδευτικό σημείωμα ΚΜΕΣ.  

 

Στον Δεύτερο φάκελο θα έχετε 
 

1. Αίτηση προς ΕΟΠΥΥ 
 

2. Τιμολόγιο συνταγών 
 

3. Συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών  
 

4. Συνοδευτικό σημείωμα ΚΜΕΣ. 
 

5. Φορολογική Ενημερότητα (Με ισχύ ένα μήνα από την ημερομηνία του τιμολόγιου) 
 

6. Ασφαλιστική από τον ΙΚΑ (Με ισχύ ένα μήνα από την ημερομηνία τιμολόγιου) 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ … 
 

ΟΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 
Σχετικά με τα υπόλοιπα ταμεία απαιτείται να έχετε σφραγισμένο τον φάκελο και εκτός θα έχετε 
μόνο φωτοτυπία του τιμολογίου για να καταχωρούνται τα στοιχεία στον μηχανογραφικό 
σύστημα χωρίς να  ανοίγεται  ο φάκελος σας.  
 
Είναι ευνόητο ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες θα είναι εξαιρετικά δύσκολο αν όχι αδύνατο 
να διορθωθούν εκ των υστέρων οι τυχόν εκκρεμότητες που θα υπάρξουν και γι αυτό θα 
πρέπει να καταβάλλετε μια προσπάθεια να είναι όλα όπως πρέπει να είναι …….. 
 
 

Το Δ.Σ. 


